Fungazil A -

SVAMPEMIDDEL

Må kun anvendes til bejdsning af vår- og vinterbyg i industrielle bejdseanlæg.
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af
professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)
Farlig ved indtagelse (H302). Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). Forårsager alvorlig øjenskade
(H318). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Undgå indånding af spray (P261). Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264), Bær
øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for
plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bejdsning af vår- og vinterbyg i industrielle bejdseanlæg.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen
nævnte.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet
(SP1). Må ikke tømmes i kloakløb.

Svampemiddel nr.: 631-3
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
ANALYSE: Imazalil: 50 g/l (5,1% w/w). Midlet er en opløsning til bejdsning
INDHOLD: 1000 liter netto

FABR.NR:

Fremstillingsdato:

Holdbar mindst 3 år efter fremstillingsdatoen.
Registreringsindehaver:
Certis Europe B.V.
Safariweg 55
3605 Maarssen
Holland

Distribueres af:
Cillus A/S
Tåstrup Hovedgade 121
2630 Tåstrup
Telefon: 4491 6055

BRUGSANVISNING
Fungazil A anvendes til bejdsning af byg. Produktet er specifikt effektivt mod stribesyge, primær bladpletsyge på byg samt mod
fusariose.
Dosering:
100 ml pr. 100 kg vårbyg
100-125 ml pr. 100 kg vinterbyg
Små dråber og ensartet fordeling på alle kerner bør tilstræbes. Efter endt brug renses bejdseudstyret med sprit.
Håndtering:
Undgå spild. Brug beskyttelsesbriller, maske med P2 filter, handsker af naturgummi, butylgummi eller FEP-teflon samt forklæde
når sugeudstyr tilsluttes.
Ved bejdseanlæggets afsækningsplads skal der være en effektiv afsugning af støv, uanset om afsækningen sker manuelt eller
automatisk. Ved manuel afsækning anvendes maske med P2 filter og beskyttelsesbriller. Når der sker skift af tilslutning til
tromle/palletank, anvendes desuden handsker af naturgummi, butylgummi eller FEP-teflon samt forklæde. Tilstræb altid god
ventilation.
Undgå kontakt med produktet. Tilsmudset tøj fjernes straks. Vask huden efter arbejdet.

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/emballage og
plomberes.
Det bejdsede korn er bejdset med Fungazil A som indeholder imazalil.
Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.
Ved håndtering af det bejdsede korn bær beskyttelseshandsker.
Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Resistens
Imazalil tilhører gruppen af SBI (Sterol Biosyntese Inhibitorer). I denne gruppe hører Imazalil til den såkaldte ”DMI-klasse” (FRAC
3). DMI´s har medium risiko for opbyggelse af fungicid resistens. For at mindske risikoen bør der benyttes fuld dosering. I
Danmark er der efter mange års anvendelse ikke registreret resistens. Krydsresistens forekommer inden for gruppen af
Aniliopyrimidines , men der kan imidlertid ikke påvises tegn på krydsresistens med fungicider med anden virkemåde.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der
straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket
normalt vil blive siddende, indtil indholdet er brugt.

Forholdsregler ved brand:
Sluk med pulver, skum eller vandtåge. Produktet bør så vidt muligt fjernes fra brandstedet. Hold emballagerne afkølet ved
oversprøjtning med vand, hvis udsat for stærk varme.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Oplysninger om førstehjælp:
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101)
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P301+P312).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigelig vand (P302+P352).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.
(P305+P351+P338+P310).
Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313)
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364)

Bortskaffelse:
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

SALGSVILKÅR – BEGRÆNSET GARANTI OG ANSVARSSKYLDIGHED
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skade, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke
forskriftmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.
FUNGAZIL: Registreret varemærke tilhørende Jannsen Pharmaceutica, Beerse, Belgien .

